
 

 

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws van het CDA Hoogeveen. In de maand oktober zat de CDA-
fractie niet stil. Zo werd de begroting over 2023 besproken in de raad en 
liet het CDA zich onder meer horen over coffeeshops en de wolf. In deze 
nieuwsbrief blikken we hierop terug. 

 

CDA is tevreden over de financiën, maar wil meer oog voor 
bestaanszekerheid en de samenleving 

“Minder ik, meer wij”, zo luidt de pitch van CDA Hoogeveen over de 
begroting van 2023. De begroting werd besproken tijdens de 
raadsvergadering van 27 oktober, waarbij iedere partij een pitch gaf van 
twee minuten over de begroting. Het CDA is van mening dat de begroting 
en de reserves op orde zijn, ruim boven de afgesproken financiële kaders, 
maar tegelijkertijd stelt fractievoorzitter Femke Koekoek namens de CDA-
fractie dat er meer oog moet zijn voor een dienstbare overheid, 
bestaanszekerheid en de samenleving.  

De kracht van de samenleving, daar is het CDA heilig van overtuigd. 
Christendemocraten spreken niet van ‘BV Nederland’, maar liever van 
‘Vereniging Nederland’. De fractie ziet tal van positieve voorbeelden in onze 
gemeente; van omzien naar elkaar naar initiatieven voor meer groen en 
speelvoorzieningen in onze wijken en dorpen. Het stemt de fractie dan ook 
positief dat het college spreekt over samenwerken met de Hoogeveners in 
de conceptbegroting. Toch is dat volgens de christendemocraten te 
beperkt. Koekoek licht toe: “Moeten inwoners aansluiten bij de ideeën en 
plannen van de overheid of sluiten wij aan bij de ideeën van de 
samenleving? Wij zeggen het laatste. De samenleving kan en wil meer zelf 
dan de overheid wil geloven en als de overheid inwoners maar niet voor de 
voeten loopt. De CDA-fractie pleit daarom voor een initiatievenloket waar 
inwoners terecht kunnen voor vragen en/of ondersteuning zonder dat de 
gemeente het initiatief gaat overnemen van de inwoners.’ 
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De CDA-fractie wil daarnaast dat er meer aandacht komt voor de 
bestaanszekerheid van onze inwoners. Iedereen moet volgens het CDA 
toegang hebben tot basisvoorzieningen als werk, opleiding, huis en zorg. 
Koekoek vertelt hierover: “Afgelopen zomer 
hebben we gezien dat inwoners zich grote 
zorgen maken over hun bestaanszekerheid. 
Wij ook. Wij blijven ons onder andere inzetten 
voor lage lokale lasten, zeker voor de 
middenklasse. We hebben dan ook een 
voorstel gedaan om de OZB in 2023 te 
verlagen.”   

De fractie vroeg het college tot slot om meer 
actie te ondernemen omtrent de 
gemeentelijke organisatie – een dienstbare 
overheid. Het CDA maakt zich zorgen over het 
personeelstekort bij de SWO. Deze 
raadsperiode heeft het college ontelbare keren het capaciteitstekort 
aangehaald om zaken uit of af te stellen. Het laat de vraag rijzen of alle 
plannen uit de conceptbegroting wel kunnen worden gerealiseerd, maar 
het gaat ook ten koste van inwoners en bedrijven. Koekoek vertelt hierover: 
“Onze inwoners, bedrijven en organisaties hebben recht op een bereikbare 
en een beschikbare gemeente. Plannen die wij maken voor onze gemeente 
moeten bovendien ook opgesteld en uitgevoerd kunnen worden. Wij 
hebben dan ook een voorstel ingediend om met een actieplan te komen om 
het personeelstekort op te lossen.” 

Koekoek vervolgt: “Wij geloven in een toekomst vol van hoop waar we 
samen met inwoners en de raad het goede blijven zoeken voor onze 
gemeente, waar omzien naar elkaar heel gewoon is, waarbij er ruimte en 
vertrouwen is voor onze inwoners en dat er bestaanszekerheid is voor 
iedereen. Daar blijven wij ons voor inzetten.” 

Tijdens de begroting deed het CDA elf voorstellen voor ons Hoogeveen. 
Bekijk hier onze elf voorstellen in één minuut 

Wilt u de gehele pitch lezen van fractievoorzitter Femke Koekoek? Lees het 
hier! 

Wilt u onze uitgebreide visie lezen over de begroting? Lees het hier! 

 

 

 

https://fb.watch/gvuNny84NZ/
https://www.cda.nl/drenthe/hoogeveen/actueel/nieuws/visie-cda-op-de-concept-begroting-2023-bestaanszekerheid-voor-iedereen
https://www.cda.nl/drenthe/hoogeveen/actueel/nieuws/visie-cda-op-de-concept-begroting-2023-bestaanszekerheid-voor-iedereen
https://www.cda.nl/drenthe/hoogeveen/actueel/nieuws/visie-cda-hoogeveen-op-de-concept-begroting-2023-bestaanszekerheid-voor-iedereen


CDA maakt samen met PvdA, GL, SP en ChristenUnie werk van 
bestaanszekerheid 

Dagelijks worden onze inwoners geconfronteerd met de enorme stijging 
van de prijzen in de supermarkt, aan de pomp en op de energierekening. 
Steeds meer mensen weten inmiddels 
niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen. Dit geldt ook voor de 
middeninkomens. Ondanks de 
aangekondigde landelijke maatregelen 
was dit voor het CDA reden om samen 
met de fracties van PvdA, GL, SP en 
ChristenUnie een voorstel in te dienen 
voor een lokaal maatregelenpakket. Doel 
van dit pakket is om een vangnet te 
creëren voor lage en middeninkomens 
die in de problemen dreigen te komen en 
waarvoor de bestaande regelingen niet of 
nauwelijks van toepassing zijn.  

Fractievoorzitter Femke Koekoek vertelt: “Het CDA is de partij van het 
midden, ook van de middeninkomens oftewel ‘de kleine luyden’. In onze tijd 
zijn dat de leerkrachten, het verplegend personeel en de timmerman. Een 
groep die nooit afhankelijk was van de overheid. Diegenen die op eigen 
benen wilden staan en dat ook konden. De zwijgende meerderheid die 
Nederland op de achtergrond draaiende hield. Juist die groep, waarvoor het 
CDA wil opkomen, redt het niet meer allemaal. Er zijn in deze groep ook 
mensen die het wel redden in deze tijd, gelukkig maar”. Daarom hebben wij 
als CDA ingezet op maatwerk voor onze middeninkomens in plaats van een 
algemene maatregel, zodat de juiste hulp voor de juiste mensen geboden 
kan worden.” 

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober dienden de initiatiefnemers het 
voorstel in. Met succes: de motie ‘Lokaal maatregelenpakket energie- en 
inflatiearmoede’ werd unaniem aangenomen. In de motie wordt het college 
opgeroepen om nog dit jaar de energietoeslag beschikbaar te stellen voor 
inkomens tot 130% van het minimuminkomen. Daarnaast wordt het college 
opgeroepen om maatwerk ondersteuning te bieden aan inwoners met een 
middeninkomen die door de hoge inflatie in de problemen dreigen te 
komen maar buiten de bestaande regelingen vallen. Hiervoor zal het 
instellen van een noodfonds noodzakelijk zijn als vangnet. Verder wordt het 
college verzocht de aanvraagprocedures te vereenvoudigen aangezien deze 
door veel inwoners als ingewikkeld wordt ervaren. Samenwerking met 
vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Budgetbeheer kan 



ertoe bijdragen dat inwoners die moeite hebben met het indienen van de 
aanvraag hierbij ondersteuning kunnen krijgen. 

 

Geen coffeeshops in Hoogeveen! CDA stemt tegen komst 
coffeeshops 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 oktober heeft CDA 
Hoogeveen tegen de komst van coffeeshops gestemd. VVD kwam samen 
met Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdA en 
SP met een motie om beleid te maken 
waarmee coffeeshops mogen worden 
geopend in de gemeente Hoogeveen. Voor het 
CDA is dat onwenselijk. Fractievoorzitter 
Femke Koekoek legt uit: “CDA Hoogeveen had 
en heeft de overtuiging dat het toestaan van 
coffeeshops geen verbetering zal zijn voor de 
Hoogeveense samenleving. Volgens ons is een 
samenleving er niet bij gebaat om verslavende 
middelen als drugs normaal te maken en een 
vaste plaats in het straatbeeld te geven. Wij 
maken ons zorgen over de veiligheid, het effect voor de gezondheid en de 
schoolprestaties van onze jongeren en de invloed op onze gezinnen.” De 
motie werd ondanks kritiek van onder meer het CDA aangenomen. Koekoek 
reageert hierop: “De motie heeft een meerderheid gekregen en het beleid 
om coffeeshops te mogen openen zal er dus komen. Wij zullen inhoudelijk 
en kritisch reageren op het beleidsplan. Het CDA blijft daarbij vasthouden 
aan zijn principes. Wij zijn en blijven tegen coffeeshops in onze gemeente.” 

  

CDA stelt schriftelijke vragen over lange wachtlijst Wmo-zorg 

Inwoners kunnen voor een hulpvraag in de 
huishouding of bijvoorbeeld voor aanpassingen 
in en om het huis aanspraak doen op de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De 
wet zorgt ervoor dat inwoners zo zelfstandig 
mogelijk kunnen blijven wonen. CDA 
Hoogeveen kreeg de afgelopen periode diverse 
signalen over lange wachtlijsten voor de Wmo-
zorg. Van zowel inwoners, cliëntondersteuners 
als partners in het sociaal domein kreeg raadslid 
Annette Jansen te horen dat de wachttijd 8 tot 
10 weken zou bedragen. Annette Jansen vertelt 



hierover: “Het afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning is al vervelend 
genoeg. Hierop moeten wachten geeft nog meer onzekerheid en frustratie 
en raakt bovendien direct de kwaliteit van leven van mensen.” Voor Jansen 
is het reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Jansen vraagt 
het college naar de huidige situatie rondom de wachtlijsten voor Wmo-zorg 
en welke acties worden gedaan en kunnen worden ondernomen om de 
wachttijden zo snel mogelijk te verkorten.   

 

Vraag en antwoord: Waarom zijn we zo streng op de OZB? 
 
Het CDA staat bekend als een partij die streng, doch rechtvaardig is als het 
gaat om de stijging van de OZB. Maar waarom is het CDA altijd zo streng op 
de OZB? Ook nu bij de concept-begroting 2023 is het CDA tegen de 
verhoging van de OZB van 3%. Vijf OZB-vragen aan onze voorvechters Erik-
Jan Kreuze en Femke Koekoek  
 
1. Hoezo is het CDA altijd streng op de OZB geweest? 
Het CDA heeft al jaren een consistente lijn met twee uitgangspunten. We 
willen in vergelijking met andere Drentse gemeenten een lage OZB omdat 
de Hoogeveense samenleving gemiddeld ook minder welvarend is. En we 
willen pas de OZB verhogen als alle andere middelen om de begroting 
sluitend te krijgen goed zijn bekeken en gebruikt. De afgelopen 
raadsperiode hebben we deze lijn ook steeds in de raadsvergadering 
gehanteerd. In november 2018 lukte het ons om een meerderheid te krijgen 
en een extra OZB-verhoging tegen te 
houden. In oktober 2019 lukte het ons niet om 
een nieuwe verhoging tegen te houden en 
stelden we voor om daarna een aantal jaren 
de OZB niet meer te laten stijgen, maar ook 
daar was geen meerderheid voor. In de zomer 
van 2020 braken we onze coalitie met 
Gemeentebelangen en ChristenUnie open 
omdat deze partijen geen probleem hadden 
met een extra OZB-stijging van 25%. En in 
december van dat laatste jaar bleek een groot 
aantal raadsfracties bereid te tekenen voor 
OZB-stijgingen van 28 tot 33%, met grote 
moeite kreeg het CDA dit percentage toen omlaag naar 16%.  
 
2. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar, die OZB? 
De OZB (onroerend zaak belasting) is een gemeentelijke belasting. Hoeveel 
OZB je moet betalen wordt bepaald door de waarde van je woning of 
bedrijfspand en door de gemeenteraad. Ieder najaar stelt de gemeenteraad 
vast hoeveel geld de gemeente in totaal moet ophalen met deze belasting. 
Daarna wordt dit bedrag in december verdeeld over alle eigenaren van 



woningen en bedrijfspanden, eigenaren van een duur pand moeten meer 
betalen, eigenaren van een goedkoop pand minder. In maart krijgt iedere 
woning- of pandeigenaren de belastingaanslag. Inwoners en ondernemers 
die geen pand in eigendom hebben, krijgen geen aanslag, maar meestal 
wordt de OZB wel doorberekend in huurprijzen. 
 
3. Dat is toch eigenlijk een heel eerlijk systeem? 
Dat lijkt zo, want mensen met een groter huis betalen meer dan mensen 
met een klein huis. Daardoor wordt er door sommige partijen ook heel 
makkelijk geroepen dat er meer OZB moet worden betaald. Immers, als je 
een groot huis hebt, kun je toch best meer belasting betalen? Maar dat is te 
simpel, een paar voorbeelden: 

- Een hovenier van 39 ziet de AOW-leeftijd stijgen en omdat hij het 
fysieke werk niet zo lang ziet zitten, besluit hij op eigen kracht en 
rekening om te scholen naar minder fysiek werk. In zijn jonge jaren 
heeft hij een portiekflat kunnen kopen en als hovenier ook altijd goed 
kunnen betalen, maar nu zit hij een paar jaar krap bij kas. Hij bezuinigt 
op alles, maar ondertussen stijgt de OZB. 

- Een echtpaar van in de tachtig heeft sinds enige jaren haar huis 
afbetaald. Hij werkte jaren bij de blikfabriek en bracht daarmee net 
genoeg geld in het laatje om steeds de aflossingen op te brengen. Nu 
leven ze van AOW en een klein pensioen, net boven alle 
toeslagengrenzen. Ze hebben nu geluk dat ze hun huis ‘vrij’ hebben. 
Net als hun hele leven, proberen ze het nog steeds zuinig aan te doen, 
maar ondertussen stijgt de OZB. 

- Een vrouw van 53 is twintig jaar geleden een internethandel 
begonnen. De handel groeide gestaag maar zeker. Eerst werd de 
zolder te klein, toen een gehuurde garagebox en nu zit ze in een hal 
op het industrieterrein. Ook die huurde ze eerst, maar vorig jaar kreeg 
ze de kans om de hal te kopen met bijna al haar spaargeld en een 
lening bij de bank. Ze zit daardoor krap bij kas, maar dat heeft ze graag 
over voor de groei van haar bedrijf. Ze doet voorzichtig met haar 
uitgaven, maar ondertussen stijgt de OZB. 

 
4. Die OZB is zeker een heel belangrijke inkomstenbron voor de 
gemeente? 
Als je ziet hoe vaak er over de OZB gediscussieerd wordt in de raad en hoe 
graag sommige partijen de OZB willen laten stijgen, zou je dat wel denken, 
maar eigenlijk valt het heel erg mee. Op dit moment halen we ongeveer 
€16,1 miljoen op aan OZB. Dat is een groot bedrag, maar valt in het niet bij 
de complete begroting van de gemeente, we geven namelijk in 2023 €214 
miljoen uit. Voor 7,5% worden die uitgaven dus betaald vanuit OZB. De 
overige 92,5% betalen we uit andere lokale belastingen op bijvoorbeeld 
parkeren, toerisme, begraven en reclame en van het geld dat we ieder jaar 
van het rijk krijgen. 
 



5. Mooi dat je die OZB in de gaten houdt, maar komen we daardoor geen 
geld te kort? 
Dat is eigenlijk het grote pijnpunt bij ons als het gaat om de OZB. Vlak voor 
de zomer van 2020 wilden onze coalitiegenoten hun handtekening zetten 
onder een plan waarmee we 25% extra OZB gingen vragen aan onze 
inwoners, terwijl we in datzelfde plan maar 2,5% bezuinigden op onze 
uitgaven. Wat ons betreft staat dat niet in verhouding. Als er geen tekort 
komt, is het heel makkelijk om te zeggen dat je inkomsten te laag zijn, maar 
wij vinden dat we lang niet kritisch genoeg zijn op de uitgaven. Het CDA is 
ervan overtuigd dat de uitgaven omlaag kunnen en zo lang we dat niet eerst 
goed doen, weigeren wij de rekening steeds maar neer te leggen bij de 
inwoner. Zeker in een tijd waarin de inflatie inmiddels is gestegen naar 17%. 
 

Hoe toegankelijk is Hoogeveen? CDA bezoekt Week van de 
Toegankelijkheid 

In de week van 3 tot 8 oktober was het de landelijke Week van de 
Toegankelijkheid. Ook in Hoogeveen was hier aandacht voor; de stichting 
Gehandicaptenplatform Hoogeveen organiseerde diverse activiteiten in de 
bibliotheek aan de Willemskade. Het doel hiervan was het leren over en het 
kunnen ervaren hoe het is om te leven met een beperking. CDA-raadslid 
Annette Jansen en opvolgend raadslid Arnold de Weerd namen op 
uitnodiging van het Gehandicaptenplatform een kijkje.  

“Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking, iedereen moet volwaardig en gelijkwaardig deel 
kunnen nemen aan de samenleving”, vertelt Ida Vos, voorzitter van het 
Gehandicaptenplatform. Het Gehandicaptenplatform sprak tijdens de 
Week van de Toegankelijkheid met ruim 250 kinderen over 
toegankelijkheid. Daarnaast geeft het Gehandicaptenplatform gastlessen 
en informatie op scholen en toetsen ze 
regelmatig gebouwen, straten, winkels, horeca 
en publieke ruimten op toegankelijkheid. Ida 
Vos: “Wat voor de één heel vanzelfsprekend is, 
kan voor iemand met een beperking een grote 
belemmering zijn.” 

Nadat Jansen en de Weerd uitgebreid 
geïnformeerd waren, vervolgden zij hun weg 
naar buiten. Daar konden zij zelf ervaren hoe 
het is om in een rolstoel van A naar B te komen 
met alle obstakels die er zijn. Ook werd 
geprobeerd geblindeerd met een geleide stok 
een weg te vinden in de Hoofdstraat. De Weerd 
vertelt hierover: “Het is hartstikke angstig om 



niet te kunnen zien waar je loopt. En dan staan er ook nog eens 
reclameborden en fietsen op de strook. Bovendien liggen er in de 
Hoofdstraat meerdere uitvoeringen van stroken. Sommige zijn kapot en 
andere worden glad bij regen.” 

Jansen vult aan: “Het Gehandicaptenplatform verricht daarbij goed werk. Als 
de gemeente Hoogeveen streeft naar een inclusieve samenleving, dan 
begint dat door actief de doelgroepen te betrekken bij het maken van 
beleid. Dat gaat om ouderen, chronisch zieken en mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. En de mensen die zich hiervoor 
inzetten moeten we ook hiervoor waarderen. Dat kan wel wat gepaster en 
wij gaan ons daarvoor inzetten!” 

Heeft uw suggesties om onze gemeente toegankelijker te maken voor 
iedereen? Ondervindt u zelf knelpunten? Deel uw ideeën of uw zorgen dan 
gerust met CDA Hoogeveen via info@cdahoogeveen.nl  

 

CDA stelt schriftelijke vragen over opnieuw openbreken 
straatwerk in Noordscheschut 

Een goed onderhouden stoep, fietspad 
of weg komt de veiligheid van en 
toegankelijkheid voor onze inwoners 
ten goede. Opengebroken straatwerk 
is soms noodzakelijk voor onderhoud, 
maar niet wenselijk.  

Het CDA bereikte het signaal dat het 
straatwerk in Noordscheschut 
opnieuw wordt opengebroken. In het 
voorjaar van 2022 werd het straatwerk 
al opengebroken voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk, nu bereikte de 
CDA-fractie het signaal dat het 
straatwerk opnieuw wordt opengebroken. CDA-raadslid Aaf-Tineke 
Bisschop vertelt hierover: “De CDA-fractie heeft begrepen dat het 
straatwerk opnieuw opengebroken gaat worden voor de aanleg van 
glasvezel welke door zestien providers tegelijk kan worden gebruikt. Wij 
vinden het een zorgelijke ontwikkeling dat het erop lijkt dat de inwoners van 
Noordscheschut op korte termijn opnieuw te maken gaat krijgen met 
straatwerk dat opengebroken gaat worden en vervolgens teruggelegd gaat 
worden. Voor de CDA-fractie is dat reden om schriftelijke vragen te stellen 
aan het college”.  

mailto:info@cdahoogeveen.nl


Bisschop vraagt het college naar de reden voor en de wet- en regelgeving 
omtrent het openbreken van straatwerk en welke acties worden 
ondernomen om het straatwerk naar behoren te herstellen. 

 

CDA roept de overheid op om inwoners te beschermen tegen 
de wolf 

Een nieuw en het zoveelste dossier op een groeiende lijst van dossiers 
waarin de overheid haar eigen inwoners niet beschermt, dat is volgens 
fractievoorzitter Femke Koekoek en raadslid Bert Otten de wolf. Koekoek en 
Otten dienden daarom tijdens de raadsvergadering van 27 oktober een 
motie in om de wolf ‘uit Drenthe te weren.’ 
Koekoek verklaart: “Door de komst van de 
wolf voelen mensen zich niet meer veilig op 
hun erf en in de natuur. Zelfs de spooktocht 
in Hollandscheveld, een inmiddels 
jarenlange traditie, gaat dit jaar niet door, 
omdat mensen het bos niet meer in durven. 
Wat het CDA betreft is de grens nu bereikt. 
De motie gaat dan ook niet alleen om het 
weren van de wolf, maar roept de 
rijksoverheid op ‘de verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van burgers op te 
pakken’.  

Otten, zelf veehouder, vervolgt: “Door natuurorganisaties wordt de wolf met 
applaus binnengehaald. Onze inwoners moeten vervolgens hun erven en 
weiden met grote hekken afsluiten om hun dieren veilig te houden, want 
ook in onze gemeente zijn er slachtoffers te betreuren. Op 11 oktober werd 
een geit doodgebeten in Fluitenberg en op 16 oktober een schaap in 
Nieuwlande. Als natuurorganisaties die wolf hier dan zo graag willen 
hebben, zouden de beheerders van natuurgebieden die gebieden zo 
moeten afrasteren dat de wolf er niet uit kan en dus geen kwaad kan doen. 
Maar laten we eerlijk zijn: het beest hoort hier gewoon niet. Ons land is veel 
te klein en te druk; er is hier nauwelijks geschikt leefgebied voor wolven.” 

De motie van het CDA om onder meer de wolf uit Drenthe te weren werd 
tijdens de raadsvergadering van 27 oktober aangenomen met steun van 
VVD, SGP, FvD en vijf van de zes aanwezige raadsleden van 
Gemeentebelangen.  

 

 



CDA verzoekt samen met GB, VVD en SGP om raad te 
betrekken bij verlenging noodopvang asielzoekers 

Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober hebben CDA, VVD, 
Gemeentebelangen en SGP met succes een motie ingediend over de 
crisisopvang van vluchtelingen aan de Stephensonstraat. Vanaf 1 november 
vangt de gemeente daar maximaal vijftig asielzoekers op voor een periode 
van drie maanden. Raadslid Haaije Feenstra-Paas licht toe: “Wij zijn geraakt 
door de hemelschrijnende situaties zoals die in Ter Apel hebben 
plaatsgevonden afgelopen periode. Dat kan geen mens onberoerd laten. 
Wij vinden dan ook dat we landelijk een opgave hebben om de nood te 
ledigen. Maar tegelijkertijd moeten we het als samenleving wel kunnen 
waarmaken. We moeten kijken naar onderwijs en naar huisvesting, maar als 
de nood acuut is moet er geholpen worden. We vinden het daarom logisch 
dat de gemeente Hoogeveen vijftig opvangplekken toegewezen heeft 
gekregen, maar laten we er wel voor zorgen dat er draagvlak is en ontstaat 
om elkaar te helpen. Het handelen van het college bij de noodopvang aan 
de Stephensonstraat doet mij denken aan de overvalmethode. Dat komt 
niet goede aan de draagvlak onder de inwoners.” Het CDA dient daarom 
gezamenlijk een motie in, waarin het college wordt verzocht om de 
noodopvang niet te verlengen, voordat de raad de gelegenheid heeft gehad 
om een niet-bindend advies hierover te geven. Daarnaast wordt het college 
verzocht om bij het Rijk aan te dringen voor het oplossen van dit probleem 
en zorg te dragen voor een actieve en tijdige communicatie naar inwoners 
en de gemeenteraad aangaande het asielbeleid in Hoogeveen.  

CDA aanwezig bij feestelijke opening IT-hub 

Hoogeveen als digitale hoofdstad van Drenthe, daar zet de CDA-fractie zich 
voor in. De IT-hub, een initiatief van onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven, sluit daar naadloos op aan. Op maandag 24 oktober werd dit 
gloednieuwe initiatief aan de 
Stationsstraat geopend. Namens 
de CDA-fractie waren Aaf-Tineke 
Bisschop, Erik-Jan Kreuze en Bert 
Otten aanwezig, net als CDA-
statenlid Ceciel Mentink. Erik-Jan 
Kreuze vertelt: “De IT-hub is een 
ontmoetingsplek voor studenten 
en bedrijven in de 
informatietechnologie, waarbij 
scholieren werkervaring kunnen opdoen en bedrijven als TVM en Unigarant 
kunnen daarvan profiteren. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat ziet het CDA graag. Van harte 
gefeliciteerd met dit prachtige initiatief en veel succes!”  



 

 

 


